
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 916/16 

Ορισμένη: 24.3.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας Covid-

19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Η υπόθεση είναι σήμερα ορισμένη για οδηγίες. Οι συνήγοροι των 

Εναγομένων 2 έχουν αποστείλει e-mail στο Δικαστήριο σύμφωνα με το 

οποίο ζητούν όπως η υπόθεση παραμείνει σε μακρινή ημερομηνία για 

οδηγίες ενόψει του ότι εκκρεμεί αίτηση για εκκαθάριση του 

υποκαταστήματος της FBME στην Κύπρο, συγκεκριμένα η Αίτηση 123/19, 

όπως και αίτηση για αναγνώριση των εκκαθαριστών, σχετική είναι η Αίτηση 

373/17 η οποία επίσης εκκρεμεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου. Οι εν 

λόγω αιτήσεις έχουν παραμείνει στις 16.4.21 και παράκληση του 

συνηγόρου των Εναγομένων 2 είναι όπως οριστεί σε μακρινότερη 

ημερομηνία. Οι συνήγοροι των Εναγόντων και των Εναγομένων 1 

συμφωνούν. Η αγωγή αναβάλλεται για οδηγίες στις 15.6.21 και ώρα 9:00 

π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 2383/18 

Ορισμένη: 24.3.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας Covid-

19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Είναι ορισμένη στις 24.3.21 αίτηση ημερ. 10.2.21 από τους Εναγόμενους 

Αιτητές για απόρριψη της αγωγής λόγω παράλειψης συνέχισης της 

διαδικασίας. Η αίτηση όπως φαίνεται από τον φάκελο του Δικαστηρίου έχει 

δεόντως επιδοθεί στο δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τους 

Ενάγοντες. Η αίτηση και κατά συνέπεια και η αγωγή ορίζονται για οδηγίες 

στις 14.4.21 και ώρα 9:00 και καλούνται οι Ενάγοντες όπως λάβουν τα 

διαδικαστικά διαβήματα για προώθηση της αγωγής, αλλιώς το Δικαστήριο 

θα προχωρήσει σε απόρριψη της στις 14.4.21.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 316/20 

Ορισμένη: 24.3.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Διοικητικού 

Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των συνθηκών που 

επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας Covid-19, η πιο κάτω 

υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Στην παρούσα υπόθεση εκκρεμούν δύο αιτήσεις, η κλήση για οδηγίες με βάση τη 

Δ.30 και αίτηση εκ πλευράς Εναγομένων για τροποποίηση της υπεράσπισης 

τους. Στην αίτηση για τροποποίηση της υπεράσπισης έχει καταχωρηθεί ένσταση 

εκ πλευράς της Ενάγουσας. Θέση των συνηγόρων των Εναγομένων Αιτητών είναι 

όπως τους δοθεί άδεια για καταχώρηση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης. Οι 

συνήγοροι της Ενάγουσας Κσθ’ ης η Αίτηση δεν έχει απαντήσει στο κατά πόσο 

συγκατατίθεται στο αίτημα. Με αυτά τα δεδομένα και για σκοπούς εναρμόνισης 

τόσο με τη νομολογία όσο και με τους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας δίνονται 

οδηγίες στους συνηγόρους των Εναγομένων Αιτητών όπως εντός 10 ημερών από 

σήμερα καταχωρήσουν αίτηση για συμπληρωματική ένορκη δήλωση σύμφωνα με 

τους Θεσμούς την οποία να επιδώσουν στους συνηγόρους της Ενάγουσας Καθ’ 

ης η Αίτηση πριν από την ημερομηνία ορισμού της, η οποία είναι 20.4.21 και ώρα 

9:00 π.μ. Την ίδια μέρα παραμένει για οδηγίες η αίτηση για κλήση για οδηγίες 

σύμφωνα με τη Δ.30. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 1585/20 

Ορισμένη: 24.3.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας Covid-

19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Εκκρεμεί αίτηση για απόφαση εναντίον των Εναγομένων λόγω μη 

καταχώρησης υπεράσπισης. Η υπεράσπιση των Εναγομένων δεν φαίνεται 

να έχει ακόμα καταχωρηθεί. Η αίτηση ημερ. 27.11.20 ορίζεται για απόδειξη 

στις 28.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. εκτός εάν οι Εναγόμενοι καταχωρήσουν την 

υπεράσπιση τους μέχρι τις 23.4.21. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 2816/20 

Ορισμένη: 24.3.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας Covid-

19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Είναι ορισμένη για ακρόαση στις 24.3.21 και ώρα 10:00 π.μ. η αίτηση ημερ. 

5.10.20. Αναμένω τις γραπτές σας αγορεύσεις με e-mail ως οι σχετικές 

οδηγίες μου ημερ. 19.3.21.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 


